Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 16 zondag 22 april 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
N. van Wessel
T. Beukema
J. Ars
A. Regeling
KIA Eredienst+Kerkmuziek en kerk
LB 287; LB 289; LB 179; LB 809; LB 975
Marcus 5: 21-43
na de dienst

Skilhiem.
Woensdag 25 april is er een dienst in Skilhiem.
Aanvang 15.30 uur
Voorganger is ds. R. Wortel, Holwerd
Koffiedrinken nieuwe gemeenteleden
Vandaag 22 april. Vanmorgen na de dienst worden de gemeenteleden die dit afgelopen jaar bij ons in
de gemeente zijn komen wonen uitgenodigd om in de hal van de kerk koffie te komen drinken. Neemt
u alvast een kopje koffie daarna hopen wij met u kennis te maken.We heten u van harte welkom.
Het Welkomstteam PG Stiens
Rozen voor examenkandidaten.
Nog enkele weken te gaan en dan breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode
aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op
14 mei a.s.
Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van
een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te
geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen
bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der
Wal, hhvdw@kpnplanet.nl of 058-2575512. Graag opgave voor 7 mei a.s. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!
Paasproject kindernevendienst,
Tijdens de 40 dagen tijd en met Pasen stond er een boekenkast op het podium waar u als gemeentelid
voorwerpen in kon zetten die met Pasen te maken hebben. Mocht uw voorwerp nog in de kast staan dan kunt u
die weer meenemen .
Wij willen u hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van uw voorwerp(en) en het delen van het verhaal wat
daarbij hoort.
Hartelijke groet van Anthonia, Chantal Gert Jan en Anneke
De diaconie is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester!!
Oproep!!!!!!!!!

Oproep!!!!!!!!!
Onze huidige penningmeester treedt na dit seizoen af.
De diaconie is daarom op zoek naar een nieuwe
Diaken Penningmeester.
Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie dan
kun je contact opnemen via mailadres: diaconiepgstiens@gmail.com.

Bloemen
Afgelopen zondag 15 april gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Mijnheer, Spartahof 7.

Zieken
Ds. A.J. van Binsbergen, R. Brolsmaplein 16, is opgenomen in de Hofwijck, Dirk Zeperweg 2, 8917
AZ Leeuwarden.
Dhr. K. van der Zee, Platohof 16, is opgenomen in het MCL, afd. U, K11, H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
Dhr. K. Loonstra, Ljurkstrjitte 26 was opgenomen in het MCL en is weer thuis gekomen.
Dhr. J. Langeraap, Dobbe 9 was opgenomen in het MCL en is weer thuis gekomen.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren
23 april mw. A. Keuning-Riemersma, Swanneblomstrjitte 42, 9051 GA
23 april mw. T. van Tuinen-van der Vegt, Nije Poarte 33, 9051 MB
24 april mw. G. de Vries-Haringsma, Petterhústerstate, Petterhústerdyk 6A, 9051 CX
25 april dhr. T. de Vries, Juckemaleane 24, 9051 MT
28 april mw. T. van de Woestijne-Koekebakker, Sint Vitusplein 31, 9051 BT
29 april dhr. M. Kroondijk, Van Wyckelstrjitte 2, 9051 CW
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u inleveren donderdags voor 20.00 uur op
e-mailadres: nieuwsbrief@pgstiens.nl
Coba Hijma, Brédyk 19, 9051 HZ Stiens
058-2574090

